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We zijn weer begonnen!   

De eerste schoolweek zit er alweer op. Wat was 
het fijn om de kinderen maandag weer op 
school te zien. Afgelopen week hebben we veel 
aandacht besteed aan het (opnieuw) leren 
kennen van elkaar en de juf of meester. Door 
middel van spelletjes en gesprekken wordt in 
deze eerste periode van het schooljaar, ook wel 
de gouden weken genoemd, gewerkt aan de  
groepsvorming. Hoe maken we met elkaar een  
fijne groep? In alle groepen is ruime aandacht  
voor de vorming van een positief groepsklimaat, omgaan met elkaar en gedragsverwachtingen. Op 
die manier wordt een goede basis gelegd voor de rest van het schooljaar. Ons doel is dat iedereen 
elke dag met plezier naar school gaat.  
Ook zijn alle groepen weer begonnen met de gewone lessen, werd er heerlijk (buiten) gespeeld en 
zijn de eerste gymlessen weer gegeven. We hebben een goede start gehad en verheugen ons op de 
rest van het schooljaar. 
 
 

Godsdienstige vorming  

Voor alle groepen werken we met de methode ‘Kind Op Maandag’. Graag delen we in de nieuwsbrief 
met u welke verhalen centraal staan.  

30 augustus – 3 september  
Kun je kiezen?   
Genesis 24 en 25 
De knecht van Abraham gaat op reis om een vrouw te 
zoeken voor Isaak. Bij een bron ontmoet hij Rebekka en 
zij gaat met hem mee. Later krijgen Rebekka en Isaak 
twee kinderen: Jakob en Esau. De Heer vertelt dat het 
twee volken zullen worden en dat de oudste de jongste 
zal dienen. Esau verkoopt zijn eerstgeboorterecht aan 
Jakob in ruil voor een kom soep.  
  
6 september – 10 september  
Er zit een luchtje aan.  
Genesis 27 
Isaak wordt oud en wil zijn zoon de zegen geven. Jakob 
doet zich voor als Esau en krijgt zo de zegen van de 
eerstgeborene. Esau is woedend op zijn broer.   
  
 

  Nieuwsbrief    27 augustus 2021    nr. 1 

 

Van klein naar groot zonder te praten. Dat valt nog niet mee.  
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Kennismaken met juf Sjoukje  

  

Dag allemaal,   
Mijn naam is Sjoukje Gerritsen. Ik woon met mijn man en vier kinderen in 
Assen. Eerder was ik psychologisch medewerker van beroep, maar omdat 
het onderwijs erg trok ben ik drie jaar geleden begonnen met de Pabo 
(TOP) die ik vorig jaar september heb mogen afronden. Daarna kon ik 
direct aan de slag als leerkracht van een groep 4 in Bedum. Ik vind het 
ontzettend leuk dat ik nu groep 8 van De Klister mag lesgeven. In de klas 
vind ik het belangrijk dat elk kind zich welkom en geliefd mag weten. In 
mijn vrije tijd lees ik graag een boek, ik wandel graag en houd van zingen.  
Ik hoop u als ouders snel een keer te ontmoeten. Heeft u vragen of wilt u 
iets delen over u kind kunt u me altijd een berichtje sturen.   
Hartelijke groet,  
Sjoukje Gerritsen 
 
 

Foto’s van kinderen gebruiken en delen  

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) moeten 
ouders/verzorgers toestemming geven aan school voor het gebruiken van foto’s of video’s 
van kinderen. Wij weten van uw kind(eren) of u die toestemming gegeven heeft. Mocht u hier een 
wijziging in willen maken, wilt u dit dan mailen naar deklister@ckcdrenthe.nl?   
 
 

Trakteren  
In de afgelopen week zijn de eerste verjaardagsfeesten van kinderen alweer gevierd in de groepen. 
Wilt u uw kind, in verband met de coronamaatregelen, een voorverpakte traktatie meegeven?  
 
 

Juf Marije gaat trouwen   

Vrijdag 3 september gaat juf Marije trouwen met haar Reinder. ’s Middags komt het bruidspaar 
even langs op school. We wensen hen een hele fijne dag toe en veel geluk samen!   
 
 

Schoolreisjes 

De komende week ontvangt u bericht over de schoolreisjes die waren uitgesteld.  
 
 

Activiteitenkalender 
11 oktober 2021 
4 november 
3 december 2021 
24 december 2021 
17 februari 2022 
21 maart 2022 
14 april 2022 
22 april 2022 
26 mei 2022 
21 juni 2022 
15 juli 2022 

Studiedag: kinderen hele dag vrij 
Nationaal Schoolontbijt 
Sinterklaas; groep 1 t/m 4 om 11.45 uur vrij 
Kerstvakantie; kinderen hele dag vrij 
Studiedag; kinderen hele dag vrij 
Studiemiddag; kinderen om 11.45 uur vrij 
Pasen; kinderen om 11.45 uur vrij 
Koningsspelen; kinderen om 11.45 uur vrij 
Hemelvaart (26 en 27 mei vrij)  
Studiedag; kinderen hele dag vrij 
Zomervakantie; kinderen om 11.45 uur vrij 
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